
Powerbank W6 Zwart
10000mAh

De verpakking bevat:
1 x Powerbank type W6 (kleur: zwart)
1 x Micro USB / USB kabel (lengte: 27,5 cm)

VEILIGHEIDSADVIES:
Probeer de powerbank niet zelf te demonteren of te repareren. 
Vermijd blootstelling aan water of een hoge luchtvochtigheid.
Niet blootstellen aan een warmtebron.
Buiten bereik van kinderen houden.
Niet gebruiken in de aanwezigheid van brandbaar gas.

Werking:
Met deze compacte 123accu powerbank kunt u uw smartphone overal 
opladen zonder stopcontact. De powerbank is voorzien van een full 
screen digitaal display waarop te zien is hoe ver de externe batterij is 
opgeladen.

Aan: Druk op de knop aan de zijkant. Dit laat tevens de batterijstatus van de powerbank zien.

Uit: De powerbank schakelt bij inactiviteit na enige tijd vanzelf uit.

Opladen powerbank: Micro USB-kabel of USB-C kabel aansluiten op de powerbank, 
USB-aansluiting koppelen aan uw computer/laptop of externe adapter.
De powerbank begint gelijk met opladen.

Opladen smartphone/tablet: USB-kabel of USB-C kabel aansluiten op powerbank, 
micro USB-kabel aansluiten op smartphone/tablet. De powerbank begint gelijk met opladen. 
Deze variant van de powerbank heeft tevens een draadloze laadfunctie. 
Leg uw smartphone op de powerbank en uw smartphone laadt automatisch op.

De powerbank heeft vier poorten: één micro USB-poort, één USB-poort Type-C en twee USB-poorten. De micro USB-poort 
gebruikt u om de powerbank van stroom te voorzien. De USB-poorten gebruikt u om uw smartphone/tablet op te laden. Door de 
drie poorten kunt u dus meerdere type apparaten tegelijk opladen. Met de USB-poort Type-C is het ook mogelijk om de 
powerbank op te laden. De powerbank beschikt over een poort van 1 Ampère, geschikt voor smartphones, en een poort van 
2.1 Ampère, geschikt voor tablets of de snel laadfunctie van uw smartphone. 
Let op: Sluit geen 1 Ampère apparaat aan op een 2.1 Ampère uitgang of andersom. Dit zorgt voor schade aan de accu.

Deze externe accu heeft een hoge capaciteit van 10000mAh, waarmee u een gemiddelde smartphone batterij ongeveer 2 keer 
volledig kunt opladen. Voor optimaal gebruik van de accu adviseren wij de powerbank de eerste 4 keer volledig op te laden en te 
ontladen. U kunt de powerbank tussendoor wel gebruiken. Het is gebruikelijk dat de powerbank warm wordt bij gebruik. 
De powerbank heeft een levensduur van in totaal 500 keer opladen en ontladen. Gebruik de powerbank ten minste 1 keer in 
de 3 maanden. 

Speci�caties:
Type: Model W6
Kleur: Zwart
Capaciteit: 10000mAh
Celltype: Lithium-polymeer
Micro Input: DC 5V-2.0A (Max)
Type-C Input: DC5V-2.0A(Max)
Wireless Output: 5W
Output 1/2: DC 5V-1.0A/2.1A
Type-C Output: DC5V-2.0A(Max)
Batterij indicatie: ja, zichtbaar op scherm
Levenscyclus: 500 keer
Afmetingen: 132.7x69x21 mm
Gewicht: 230 gram

Vraag en antwoord:
Vraag 1: De powerbank laadt niet op.
Mogelijk antwoorden: Controleer of de oplader juist is / controleer of de kabels goed zijn aangesloten.

Vraag 2: De smartphone/tablet laadt niet op.
Mogelijke antwoorden: De powerbank is niet opgeladen, deze moet eerst worden opgeladen / controleer of de kabels goed zijn 
aangesloten / controleer of de kabel op de juiste USB-uitgang is aangesloten / de powerbank is defect.

Uiteraard ook op dit 123accu huismerk kwaliteitsproduct 100% garantie.


